
 

 
У пачатку гэтага года гродзенскімі пісьменнікамі, прадстаўнікамі розных 
пакаленняў здабыты шэраг перамог на творчых літаратурных конкурсах 
рознага ўзроўню. Калегам-лаўрэатам прысвечаны наш агляд і ад імя 
калектыву Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі адрасавана шчырае сяброўскае віншаванне з гэтымі поспехамі.  
 
Мы наўмысна не падзяляем нашых калег па прынцыпе членства ў 
разнастайных пісьменніцкіх арганізацыях, саюзах і г. д., па ўзроставых і іншых 
катэгорыях. Наша задача паведаміць грамадскасці, усім аматарам сучаснай 
беларускай літаратуры пра тое, якія існуюць творчыя конкурсы, і самае 
галоўнае – што на іх перамагаюць нашы таленавітыя землякі. Наша мэта 
абвергнуць крыўдны стэрэатып аб жорсткай канкурэнцыі, зайздрасці, 
нядобразычлівасці ў літаратурных колах і наадварот пацвердзіць тэзіс аб тым, 
што ўсе мы прысвяцілі сябе адзінай справе – развіццю літаратуры Беларусі, 
узбагачэнню культурнай спадчыны Прынѐманскага краю.  
 
А зараз больш падрабязна пра нашых землякоў-пераможцаў і іх перамогі. 
 
Вось ужо шмат гадоў на старонках 
рэспубліканскай газеты «Звязда» праходзіць кон-
курс апавяданняў. У пачатку гэтага года 
намаганнямі журы, якое склалі дасведчаныя 
эксперты – літаратуразнаўцы, выдаўцы, 
рэдактары, вядомыя пісьменнікі, падведзены 
вынікі чарговага творчага спаборніцтва. У 
пачатку 2021 года журы рэспубліканскага 
конкурсу апавяданняў газеты «Звязда» адзначыла 
шэраг самых яркіх твораў. Аўтарам аднаго з іх – 
пад назвай «Гарачы хлеб» – з’яўляецца беларускі 
празаік з Гродна Віктар ВАРАНЕЦ. Віктар 
Іванавіч вядомы як кіраўнік студэнцкага 
літаратурнага клуба «Катарсіс», што ўжо шмат 
гадоў дзейнічае ў Гродзенскім дзяржаўным 
медыцынскім універсітэце. Уласную 
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літаратурную творчасць у Віктара Іванавіча атрымоўваецца сумяшчаць з 
працай навукоўца, педагога, грамадскай дзейнасцю па выхаванню валанцѐраў 
і вядома, юных літаратараў. Як бачыце, такое спалучэнне творчай, грамадска-
педагагічнай і навуковай дзейнасці прыносіць вельмі добрыя вынікі.  

 
*** 

 
У Гомелі да 100-годдзя з дня нараджэння народнага 
пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна быў 
прымеркаваны адкрыты абласны літаратурны 
конкурс пад назвай «Сям’я – аснова шчасця і 
кахання». Спаборніцтва было арганізавана 
Гомельскім абласным аддзяленнем Саюза 
пісьменнікаў Беларусі (старшыня Уладзімір 
Гаўрыловіч). Прыемна, што сярод пераможцаў у 
спаборніцтве гродзенка Ірына САЛАТА. Педагог, 
філолаг-беларусіст, Ірына Аркадзьеўна Салата 
добра вядомая па выступленнях у створаным ГрАА 
СПБ грамадскім дыскусійным клубе «Словадром», а 
таксама па ўдзелу ў рабоце Гродзенскай грамадскай 
літаратурнай школы. З пейзажнымі замалѐўкамі 
Ірыны Салаты ў свой час таксама маглі пазнаѐміцца 
чытачы газеты «Звязда».  

 
*** 

 
У бягучым годзе ў пяты раз адбыўся 
Міжнародны конкурс на лепшы твор 
сярод маладых літаратараў «Першацвет». 
З найбольш удалых твораў маладых 
пісьменнікаў – дзесяці празаікаў і дзесяці 
паэтаў – традыцыйна складаецца 
конкурсны літаратурны зборнік. Добрай 
традыцыяй сталі і перамогі ў конкурсе 
«Першацвет» гродзенскай таленавітай 
моладзі. У гэтым годзе  атрымліваюць 
віншаванні з перамогай у «Першацвеце» 
малады празаік, студэнт ГрДМУ, член 
літаратурнага клуба «Катарсіс» Макар 

ПАШКЕВІЧ і маладая настаўніца, 
беларуская паэтка, перакладчык Аліна 
ПАЎЛОЎСКАЯ.  
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*** 
 

Віншаванні з перамогай ва Усерасійскім анлайн-конкурсе на лепшае 
апавяданне (казку) для дзяцей пад назвай «Мистер Добрый дом» прымае наша 
калега, празаік з Гродна Ліна БАГДАНАВА (Галіна Анатольеўна Богдан). 
Арганізатарам прэстыжнага творчага спаборніцтва для дзіцячых пісьменнікаў 
выступіла Растоўскае рэгіянальнае аддзяленне Расійскага таварыства «Веды» 
(общества «Знание»), суарганізатарам – Таганрогскі інстытут імя А. П. Чэхава. 
Па выніках конкурсу выдадзены зборнік твораў для маленькіх чытачоў, які 
называецца гэтак жа – «Мистер Добрый дом». 
Поспех Ліне Багданавай прынесла апавяданне 
«Выходной для мамы».   
 

У снежні-2020 падведзены вынікі іншага 
міжнароднага конкурсу – «Созвездие 
духовности» (Украіна). У гэтым прадстаўнічым 
пісьменніцкім спаборніцтве Галіна Анатольеўна 
ўганаравана спецыяльным дыпломам журы ў 
намінацыі «навукова-папулярная літаратура». 
Дарэчы, сярод пераможцаў міжнароднага 
конкурсу можна заўважыць і нашага калегу з 
Мінска, паэта, празаіка Міхася Пазнякова, якога 
мы таксама Віншуем з узнагародай за плѐннае 
супрацоўніцтва паміж пісьменнікамі Украіны і 
Беларусі, а таксама за важкія творчыя дасягненні. 
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*** 
 

У студзені гэтага года Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь быў аб'яўлены спецыяльны 
стартап-конкурс пад арыгінальнай назвай LitUP. 

Вынікі літаратурнага стартапа падвялі ў лютым на 
Міжнароднай кніжнай 
выставе-кірмашы ў Мінску. У 
складзе журы конкурсу 
вядомыя і паспяховыя 
літаратары, кнігавыдаўцы. У 

гісторыі суверэннай Беларусі такі конкурс для 
сталых аўтараў і пачаткоўцаў, па выніках якога 
дзяржаўнымі выдавецтвамі краіны будуць 
рэалізаваны аўтарскія задумы, выдадзены новыя 
кнігі, праходзіць упершыню. Як паведамляецца ў 
афіцыйных крыніцах, за месяц на конкурс LitUP 
было прынята больш за 200 заявак. Вельмі прыемна, 
што сярод сямі пераможцаў конкурсу беларуская 
паэтэса, празаік з Гродна Людміла КЕБІЧ. Пра 
конкурсную заяўку, якая прынесла перамогу 
Людміле Антонаўне, мы раскажам крыху пазней, каб 
захаваць інтрыгу.  
 

***  
 

Не выключана, што мы пералічылі не ўсіх нашых калег, захопленых літаратурнай 
творчасцю аднадумцаў, чые намаганні ў гэтым годзе ўжо прывялі да конкурсных перамог. 
Нам знаѐмыя пакуль яшчэ не ўсе нашы таленавітыя і ўдачлівыя землякі. Напрыклад, 
актыўны ўдзельнік і лаўрэат шматлікіх літаратурных конкурсаў, настаўніца сярэдняй 
школы № 13 г. Гродна Любоў СЕТАК. Наперадзе новыя конкурсы, а значыць, новыя 
перамогі і зразумела, новыя адкрыцці. 

 

Мы сардэчна віншуем усіх нашых калег, каму ўсміхнулася ўдача. Шчыра 

жадаем вам, дарагія землякі, не спыняцца на дасягнутым, не забываць аб 
прызначэнні пісьменніка – праўдзіва адлюстроўваць рэчаіснасць, абуджаць 

лепшыя пачуцці – любоў да бліжняга і любоў да Радзімы. А тым, каму ўдача 
пакуль не ўсміхнулася, шчыра жадаем не здавацца, не губляць веры ў свае 

 сілы, у нашу агульную справу.
 

З павагай, 
СПБ-ГРОДНА 
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